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Motieven voor het pgb: hulp volgt het leven
• Ik kies zorgverlener die bij me past
• Ik geef in overleg werkwijze en taken aan
• Doen want nodig is.
• Flexibiliteit in inzet
• Op wisselende plekken waar het nodig is
• Op de tijden dat het nodig is
• Zekerheid van een vaste hulpverlener
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Een pgb is mogelijk in vier zorgwetten:
Wlz:

WMO:

Indicatie → CIZ

Indicatie → wijkteam
gemeente

Pgb → zorgkantoor
Pgb → gemeente

Zorgverzek. wet:

Jeugdwet:

Indicatie →
wijkverpleegkundige
niveau 5

Indicatie → wijkteam
gemeente

Pgb →
zorgverzekeraar

Pgb → gemeente

Integraal pgb: één budget, één regeling en één loket
Hoe ziet mijn ideale situatie er uit:
• Wonen
• Dag-invulling
• Sociaal leven
• Gezondheid
• Vervoer
• ………

•
•
•
•
•
•

Wat is goed, moet zo blijven?
Wat wil ik anders?
Wat is nodig?
Hoe wil ik het doen?
Wie kan helpen?
Is er mantelzorg? Wat heeft hij/zij
nodig?
• Waar? Wanneer?
• Hoe vaak?
• ……….

Doelen voor inwoners met een ondersteuningsvraag:
1.Behoud c.q. versterking van de eigen regie, meer keuzevrijheid,
meer eigenverantwoordelijkheid en erkenning van individuele
ondersteuningsbehoeften
2. Meer continuïteit en integratie van de ondersteuning
3. Betere kwaliteit van de geboden ondersteuning
4. Minder administratieve lasten, geen onnodige handelingen
5. Meer tevreden inwoners
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Doelen voor naasten van inwoners met een
ondersteuningsvraag:
1. Betere draagbaarheid van de ondersteuning en een
prettigere thuissituatie
2. Blijven participeren in werk, vrije tijd, en sociaal leven
3. Minder administratieve lasten, meer tijd om te leven

Integraal pgb
• Budget van meerdere verstrekkers
• Zorg en ondersteuning op meerdere levensterreinen
• Flexibele inzet

Integraal pgb
• Wlz, Wmo, Jeugdwet, Zvw, Participatiewet, WIA,
vervoer van gemeenten
• Wonen, school/onderwijs, werk, zorg, mobiliteit,
ontwikkeling en vrije tijd
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Integraal pgb
• Voorbeelden i-pgb:
- Jobcoach
- Begeleiding op het werk
- Hulphond
- Dezelfde begeleider thuis, tijdens het vervoer en
op school
“Ik ben heel blij met i-pgb. Het heeft het echt verschil gemaakt
waardoor mijn dochter op haar eigen school kon blijven. Het kostte
veel moeite, maar dit was het waard.”

Gezinsgebonden budget
•
•
•
•

Meerdere personen binnen een gezin
Budget van één verstrekker
Zorg en ondersteuning op één levensterrein
Flexibele inzet

Integraal gezinsgebonden budget
•
•
•
•

Meerdere personen binnen een gezin
Budget van meerdere verstrekkers
Zorg en ondersteuning op meerdere levensterreinen
Flexibele inzet
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Integraal pgb en gezinsgebondenbudget
mogelijk sinds 2015 in gemeente Kaag en
Braassem
1.

Brede toegang sociaal domein. Wmo, Jeugdwet en
participatiewet

2.

Eén budget voor Wmo en Jeugdwet

3.

Gezinsbudget als er meerdere budgethouders zijn in
één gezin

Welke stappen worden doorlopen? (1)
1.

Melding bij de gemeente

2.

Indienen persoonlijk plan

3.

Ondersteuningsplan

4.

Beschikking

5.

Zorgovereenkomsten en/of contracten

6.

I-pgb operationeeel

Welke stappen worden doorlopen? (2)
7. Declaraties
8. Uitbetalingen
9. Overzicht/voortgang
10. Afsluiting jaar
11. Afrekening eigen bijdrage
12. Afsluiting periode
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Integraal pgb
• Belangrijkste resultaten pilot:
- Verantwoordelijkheden binnen de gemeente
moeten goed belegd worden.
- Betrokken ambtenaren binnen de gemeente
moeten de juiste kennis, competenties en
(sociale) vaardigheden hebben om het i-pgb uit
te voeren.

Integraal pgb
-

Wettelijke randvoorwaarden moeten de uitvoering door
gemeenten mogelijk maken.

-

Ondersteun i-pgb-houders.

-

Goede samenwerking tussen gemeenten, ministeries, UWV,
samenwerkingsverbanden, cliëntvertegenwoordigers en
zorgkantoren is noodzakelijk.

“De communicatie is helder. We hebben één consulent die ons
helpt. Dat maakt het een stuk makkelijker, beter kun je het niet
hebben. Zij regelt in principe alles, neemt ons veel uit handen. Ook
de communicatie met de SVB.”

Handige websites
 Per Saldo: www.pgb.nl
 Integraal pgb: www.integraalpgb.nl
 Centrum Indicatiestelling Zorg: www.ciz.nl
 www.zorgverandert.nl
 Meld signalen en knelpunten bij info@pgb.nl
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Contactgegevens Per Saldo
W: www.pgb.nl
E: info@pgb.nl
T: 0900- 742 48 57 (Advieslijn, voor niet-leden € 0,20 pmn)
twitter: @persaldo95; @hansvderknijff; @miekwest
Hans van der Knijff / Mieke Westmeijer Per Saldo
Hans van der Knijff
Wilt u voor uw groep, organisatie of adviesraad een presentatie?
Bel of mail: voorlichting@pgb.nl

Bedankt voor uw aandacht
en graag tot ziens

De volgende opstartproblemen worden in de tien interviews
benoemd:
1. Onduidelijke communicatie vanuit de gemeente (7x).
2. Slechte communicatie tussen verschillende instanties (4x).
3. Uitbetaling is niet vlekkeloos verlopen (4x).
4. Behoefte aan meer begeleiding (3x).
5. Moeite met het vinden van de juiste hulp (2x).
6. Onderwijsinstelling weigerde mee te werken (2x).
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